27.11.2020 TEKNİK BÜLTEN
BİST100:

Pozitif haber akışının da desteğiyle 30 Ekim’de başlayan yükselen kanal hareketi bugün de devam ediyor.
Güne yükselişle başlaması beklenen BIST100 endeksinin 1.350 hedefine bugün ulaşması halinde 1.400
radara girecektir. Olası geri çekilmelerde 1.339 ve 1.335 seviyeleri takip edilebilir. Satışların hızlandığı
taktirde 1.334 seviyesinin altında kalıcı olunması durumunda kanal hareketinin içinden çıkılacağı için tepki
alımları ile momentumun geri gelmesi gerekebilir.
RSI ve CCI göstergelerine göre aşırı alım bölgelerine yaklaşmakta olan endeksin yukarı yönlü gideceği alan
henüz bitmiş gözükmemektedir.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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BİST30:

Perşembe seansında BİST30 %1,5 artıyla 1.493 puandan kapatmıştır. BİST100 Endeksi yeni zirvesine
ulaşırken, BİST30 Endeksinin de yeni zirvelere ulaşması için 1.510 seviyesinin test edilmesinin izlenmesi
uygun görülmüştür. Günlük grafikte, trend çizgileri bantın içinde kalarak yükselişe etmiştir.
RSI indikatörü aşırı alım yaşandığına işaret etmiştir. Perşembe seansında ise günlük işlem hacmi 19,53
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Dünkü seansta günlük hacimde düşüş görülmüştür.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
90 (212) 238 88 88

Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli

www.investaz.com.tr

